รหัสทัวร B2B2000666
ทัวรไตหวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุย
5 วัน 3 คืน (XW)
ตึกไทเป101 - วัดหลงซาน - วัดเทียนหยวน – สะพานแหงความรักตั้นสุย - ลองเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา - ตลาดปลา - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ชอปปง ﻥซีเหมินติง - ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดคนเดินตั้นสุย

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1 ชั้น
3 เคานเตอร 5 ประตู 5 สายการบินนกสกูต
 (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองที่นั่งเปนแบบสุม
 ที่นั่งวาง
(RANDOM SEAT) ซึ่งเปนที่นั่ง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทานั้นหาก
ทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม จะมีคาใชจาย
เพิ่มเติม โปรดติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพิ่มเติมดวยตัวทานเอง***
[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝาฝนมีโทษจับปรับได]

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว–
วันที่ 2

หมูบานสายรุง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเห
วินหวู – ไถจง – ไนทมารเก็ต (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)

02.25 น.

ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไมมี
อาหารบริการบนเครื่อง) ***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องดวยทางสายการบินนกสกูต
 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกครั้ง DMK-TPE : XW182
(02.25-07.05 / 03.45-08.30)

07.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น หลังจากนั้นพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เชา

รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s)
นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออก
สูทะเล
นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบ
 านทหารผานศึกของพรรคกกมินตั๋งในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป
ผูคนยายออก บางก็ลม
 หายตายจากกันไป ตอมามีโครงการรื้อหมูบ
 านแหงนี้และสราง
เปนเมืองใหมแต... ในระหวางที่ทําการรื้อถอนมีทหารเกานายหนึ่งนามวา คุณปูหวง
หยง ฟู ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการ
บอกลาหมูบานแหงนี้ที่ ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่
สดใจเปﻤยมไปดวยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน จนไดรับการกลาว
ขานในวงกวาง

นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตัวชมทิวทัศนของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปน
ทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดและเปนเขื่อนที่สําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงนี้จะมีรูปรางครึง่ บน
เหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมม
ี งั กรลอมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่
สมบูรณที่สุดของไตหวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้จะมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ
มากมาย

หลังจากนั้นนําทานนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ
วัดพระถังซัมจั๋ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)
หลังจากนั้นนําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เปนวัด
ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปﻥนของศาสดาขงจื้อ
(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) และเทพเจาแหง
ความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดาน
ความรัก ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ท านสามารถมาขอพรไดครบทุก
ความปรารถนา เปนทีน
่ ับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ทีต
่ ั้ง
อยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง นําคณะทานชอปปﻥง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาด
กลางคืนที่มีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนด
ระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุน รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผา
หลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานได
เลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปﻥงก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแหงนี้ยังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย
คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูท
 ี่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3

เชา

ไถจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานพายสับปะรด – ราน
GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไมรวมชั้น 89) – ซึเหมินติง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานชม อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาใน
การสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที่ รานพาย
สับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู 1 เซ็ท/ทาน)
นําทานแวะชอปปﻥงราน Germanium ที่ขึ้นชือ
่ เรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มี
คุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด
รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณีลํ้าคาที่สุดในโลกซึ่งมีอยูไมกี่ที่ หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มี
ความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับ
โลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม
 ขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟชั่น และการตกแตงรานคา สไตล
ไตหวัน

ใหทานไดชอปปﻥงยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปﻥงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทา
กี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสน
ิ คายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปงﻥ
อยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวา
พลาดไมไดกับเมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนู
นี้อยูที่ซีเหมินติงนี่เอง
คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูท
 ี่พัก Cu Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4

เชา

ราน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน
้ สุย – วัดเทียนหยวน –
สะพานแหงความรักตั้นสุย – ตลาดคนเดินตั้นสุย
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชมรานเครือ
่ งสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดัง
ของไตหวันมากมายหลายแบรนดที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได
จากนั้นนําทานสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงนี้เต็มไป
ดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต ทานจะไดเห็นลวดลาย
มังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากใน
ปจจุบัน ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาด
สายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอ
ไดที่นี่กับองคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปน
สัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา)
นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic
Development ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟูดคลายของญี่ปุนแตไม
ตองไปถึงญี่ปุน ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมี

สินคาหลากหลายใหเลือกชิมหรือเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางสูเมืองตั้นสุย เปนเมืองทาตั้งอยูแมนํ้าตันสุย แตเดิมเปนเมืองทาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไตหวัน ตอมาไดพัฒนาใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวอีก
แหงที่ขึ้นชื่อของเมืองไตหวัน
นําทานนมัสการสักการะเทพเจาจากลัทธิเตา ทีว
่ ัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วัดยัง
ประดับประดาไปดวยตนซากุระ* ใหทานไดเพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบง
บานตอนรับนักทองเที่ยวใหไดเชยชม พรอมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเปนที่ระลึก
(*ชวงดอกซากุระบาน ที่ไตหวัน เดือน มี.ค. – ตนเดือน เม.ย. ทั้งนีก
้ ารบานของดอก
ซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศและปยจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการผลิบานของดอกซากุระ
รวมดวย)

นําทานเดินทางสูส
 ะพานแหงความรักตั้นสุย เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่มี
ชื่อเสียงของเมืองตั้นสุย เปดทําการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2003 จึงเปนที่มาของ
ชื่อสะพานแหงนี้
หลังจากนั้นนําทานสูต
 ลาดคนเดินตั้นสุย ใหทานไดอิสระในการเลือกซื้อสินคา ทั้ง
เสื้อผา รองเทา และของทานเลน ซึ่งเปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ
มากมายใหทานไดเลือกชอปปง ﻥไดอยางอิสระ

คํ่า

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูท
 ี่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5

ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :
09.20-12.30,10.20-13.00)

เชา

รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน

09.20 น.

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ้าหนักกระเปา 20
kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องดวยทางสายการบินนกสกูต
 อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกครั้ง TPE-DMK : XW181
(09.20-12.30 / 10.20-13.00)

12.35 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ : ไตหวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุย 5 วัน 3 คืน
เด็กอายุไม
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั

เกิน 12 ป

2-3 ทาน

พักกับผู

ทานละ

ใหญ 1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(ไมเสริม
เตียง)ทาน

พักเดี่ยว
ทานละ

ละ

วันที่ 01-05 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 03-07 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 05-09 ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 07-11 ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 09-13 ก.พ. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 11-15 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 13-17 ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 15-19 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 17-21 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 19-23 ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 21-25 ก.พ. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 23-27 ก.พ. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 25-29 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 29 ก.พ. -04 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 02-06 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 04-08 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 06-10 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 08-12 มี.ค. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 10-14 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 12-16 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 14-18 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 16-20 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 18-22 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 20-24 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 22-26 มี.ค. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

วันที่ 24-28 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/
ทาน/ทริป**(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจาก
เมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควรโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศและฤดูกาล

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
 ับสาย
การบิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสย
ั ตางๆ ที่ทางบริษัทไม
สามารถคาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได หากมีเหตุการณขางตนเกิดขึ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา และขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ โดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความเหมาะสม ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน
้ ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า
6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเ ดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพืน
้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน ***
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท
3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000
บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง
ทั้งไทยและไตหวัน ขึน
้ อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานัน
้ ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิน
้ **
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้น
ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และ
ถาโดยการชําระเงินเพือ
่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2.

คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั จะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป **

3.

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.

เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.

คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต
 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3
ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ลานบาท]

7.

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
(ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)

2.

คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม
่ นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท

3.

คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4.

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรว มคณะไมถึง 10 ทาน

2.

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ

4.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง

6.

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบ
ั ลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน
เมืองไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน
คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน
คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง

